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 2 (011) احلجكتاب -خمتصر اخلرقي

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وأصحابه    الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله

 أجمعين، أما بعد:
فيطوف به سبعا وهو ثم يزور البيت " -رحمه هللا تعالى-في المسألة السابقة في قول المؤلف

الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا وقد حل له كل 
ثم يزور البيت "المؤلف افترض اآلن قال  ،ألنه افترض أنه طاف للقدوم وسعى بعده "شيء

إن  ثم يصلي ركعتين"يعني الركن  "فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج
لماذا؟ ألنه افترض أنه طاف للقدوم وسعى بعده سعي  "كان مفردا أو قارنا وقد حل له كل شيء

ن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة"الحج  كما فعل  "وا 
 .؟ طواف قدومماذاالطواف هذا  ،للعمرة

 طالب: ..............

عندهم إذا وقع  والسعي ،ويكون حينئذ قدم السعي على الطوافطواف قدوم والسعي سعي الحج 
افترض أن المفرد  ،فهو وقع بعد هذا الطواف المسنون فهو صحيح ،صح ابعد طواف ولو مسنون

يأتي إلى البيت يوم النحر ويطوف طواف  ،للقدوم يكون حكمهم حكم المتمتع يطوفا لموالقارن 
ن كان متمتعا "ف الزيارة الذي هو الركن قال قدوم ويسعى بعده سعي الحج ثم يطوف طوا وا 

لماذا ال يفعل هذا الفعل في العمرة؟  "فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة
اآلن المتمتع أول  ،طواف القدوم أول ما يقدم اإلنسان ،جدا في وقته اليكون طواف القدوم مناسب
هذا الحاصل وكما شرحه  أليسويحل منها بالحلق أو التقصير  ةللعمر  ما يقدم يطوف ويسعى

 المتمتع طواف القدوم إلى يوم العيد؟لماذا يؤخر  ؟بالنسبة للمتمتع
 طالب: ..............

يطوف للقدوم ويسعى سعي العمرة ثم يطوف للعمرة ويحل  ،؟ يفعل مثل ما فعل هناماذاحتى 
 منها مثل ما فعل بالحج.

  إلي  تل  العمرة أتت منفصل  تام .أحسن هللاطالب: 
 طّيب.

طالب: ثم الحج سلم  هللا لما أحرم به إحراما جديدا اختلف عن القارن والمفرد ألنه أحرم 
 بإحرام جديد فيطوف للقدوم لما قدم من المشاعر إلى البيت.

 عمرة؟يطوف للقدوم مع ال أالدم من بلده لكن لما ق
 منفصل  عن الحج.طالب: أحسن هللا إلي  العمرة 

 أول ما وصل طاف وسعى للعمرة صح؟ 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 نعم انتهى.طالب: 
 لماذا يؤخر القدوم مع الحج؟

 ثم يخرج. كامل يا شيخ ألنه سيحل حالطالب: 
 هو طاف للقدوم أول ما جاء؟

 ال، طاف للعمرة.طالب: 
 طاف للعمرة صح؟

 طالب: أحسنت، انتهى أعمال العمرة أحسن هللا إلي  ثم..
 .فرق  يوجد

 فصل بينها بحل تام ثم خرج للمشاعر.طالب: 
 فرق. هناك

 طالب: القارن والمفرد لم يحال أحسن هللا إلي .
للقدوم وسعى بعده سعي الحج وطاف للحج المفرد طاف  ،دعنا من القارن والمفرد انتهينا منهم

لكن هذا الذي قدم للبيت من بلده األولى أن يطوف للقدوم مع العمرة  ليس فيه إشكال انتهوا،هذا 
 أو يطوف للقدوم مع الحج؟ 

 عن طواف قدوم للعمرة. لكن طواف العمرة كاف نعمطالب: 
 ؟ذا ال يكفي طواف الحج عن القدومولما

 . طالب: وهللا عاد هذا
 .ال، أنا ألزمه بكالمه

 .ينطوافن الحج والعمرة فطافوا طالب: لشبه  حديث فأما الذين جمعوا بي
 مفروغ منه. وطافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا هذا معروف 

 طالب: ..............

 هو؟ ما
 طالب: ..............

 القدوم أول ما يقدم.
 طالب: ..............

هو إذا طاف للعمرة  ،اإلشكال مثل تحية المسجد وانتهىاألصل أنه داخل في طواف الركن 
 :هل حفظ أن الصحابة الذين تمتعوا طافوا للقدوم يوم العيد؟ ولذلك صاحب المغني يقول ،انتهى

ال أعلم أحدا وافق أبا عبد هللا على هذا القول وهو رواية عن المذهب الخرقي ما جابه من كيسه 
 ،هللا على هذا القول هي رواية في المذهب لكن ابن قدامة يقول ال أعلم أحدا وافق أبا عبد



 

 

 
4 
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خالص إذا جاء طاف للعمرة ثم سعى لها وفي يوم العيد يطوف للحج ويسعى لها وينتهي 
 اإلشكال أراد أن يتطوع بطواف فال حد له.

 طالب: ..............

طواف القدوم في وقت  ،للقدوم طواف القدوم سنة فات محله يطف لمإذا  ،والمفرد والمتمتع كذلك
وليس في عمل القارن زيادة " -رحمه هللا -قال ،ال مكان له في يوم العيدالقدوم وقد فات محله 

فإذا قدم القارن أو المفرد  ،لماذا ألن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة "على عمل المفرد
لكن  ،العيد ال إشكال إلى مكة وطاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج أو ترك الجميع إلى يوم

وال يبقى  -عليه الصالة والسالم-األولى واألفضل أن يطوف للقدوم ثم يسعى كما فعل النبي 
ولذا اختلفوا في حج النبي  ؛عليه إال طواف الزيارة في يوم العيد وهذا بالنسبة للمفرد والقارن سواء

بناء على أن الصورة واحدة ال  ومنهم من قال قارن  ،فمنهم من قال مفرد -عليه الصالة والسالم-
 ،يتبين منها هل هو مفرد أو قارن إال بالنية وقد ثبت أنه جمع بينهما في التلبية لما لّبى بهما مًعا

ألنه جمع بين نسكين في سفر  ؛ومنهم من قال كما تقدم متمتع واسم التمتع األعم يشمل القارن 
جب ودم نسك ال دم جبران إذ ال نقص في التمتع دم القران كدم التمتع وا "إال أن عليه دًما"واحد 

ولو قيل شكر جمع هللا لهذا الحاج بين نسكين في سفر واحد  ،وال في القران إنما هو دم نسك
ألن من يرجح اإلفراد يقول ألن  ؛المقصود أنه نسك وليس بجبران ،وأسقط عنه أحد السفرين

نما هو دم تمتع التمتع والقران بحاجة إلى جبران بهذا الهدي نقول ال ، هذا ليس بدم جبران وا 
ولو كان دم  ،بأس فالتأكل منه كما تأكل من األضحية ولو أكلت أكثره  ،ـبدليل أنه يؤكل منه

 ىئ ىئ ژشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فمن لم يجد  "دما "إال أن عليهجبران ما جاز األكل منه 

   ۆ ۆ ۇ ۇ ژيعني فالواجب ما استيسر من الهدي   ١٩٦البقرة:  ژ حئمئ جئ  ی ی ی      ی ىئ

فإن لم يجد "ن في موضعه قال يّ  يعني الواجب ما استيسر من الهدي وقد ب    ١٩٦البقرة:  ژ ۈٴۇ ۈ
أو  "يوم  عرف " والمبتدأأو آخَرها يجوز أن يكون الخبر  "هافصيام ثالث  أيام في الحج يكون آخر  

هذا مثله أو  «خيَر مال المسلم غنم  »أو  «المسلم غنًمايوشك أن يكون خير  مال »يوَم عرفة 
سبعًة إذا  "وسبعً  إذا رجع"يكون آخر ها يوَم عرفة أو يكون آخَرها يوم  عرفة على التقديم والتأخير 

فيصوم السابع والثامن  ،يكون آخرها يوم عرفة يعني يصوم يوم عرفة وهو حاج هو يقول ،رجع
ن أحرم قبل السادس لتكون في  ،والتاسع فعليه أن يحرم قبل السابع لتكون الثالثة في الحج وا 

وقال بعضهم إنه ال يصح بل  ،ألن يوم عرفة جاء النهي عن صيامه ؛الحج ويفطر يوم عرفة
ن كان الجمهور على أنه للكراهة في يوم عرفة وصام ابن عمر وغير ابن عمر  ،يأثم صاحبه وا 

 ،المقصود أنه خالف األولى ولو قيل بالكراهة ما بع د وأما التأثيم فيحتاج إلى نص ملز م ،بعرفة
لم يتمكن أو كان يرجو أن يجد الهدي فلما جاء يوم النحر جزم بأنه لن يتمكن يصوم لمن إال 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

د الهدي فإنه يصوم وأيام التشريق أيام أكل وشرب ال يجوز صيامها إال لمن لم يج ،أيام التشريق
صيامه يقع  ولمطيب انتهت أيام التشريق ما صام  ،الثالثة ليكون صيامه في الحجاأليام  هذه 

مسألة التفريق بين  ،وسبعة إذا رجعانتهت   أيام الحج في بلده مع السبعة ألنفي الحج يصوم 
لكن   ١٩٦البقرة:  ژ ختمت               حت جت يب ىب مب خب حب ژالعشرة منصوص عليها في القرآن األيام  هذه 

وأتابع إلى لو قال أنا في هذا المكان أفرغ مني في بلدي أصوم الثالثة التي هي أيام التشريق 
جلس في مكة وأصومها وأحصل على أجر الصيام بمكة هل يلزم أن يكون الحادي والعشرين أ
 الصيام في بلده؟

 طالب: ..............

 ،في بلده أيسر له من الصيام في السفرالصيام  الغالب أن مراعاة الصائم وأننعم هو من باب 
 ألن بعض الناس بالفعل أيسر له أن يصوم. ؛لكن إذا تحّمل وقال هذا أيسر لي

 طالب: ..............

نعم، من أخذ بظاهر النص السيما وأنه بدل عن واجب فصيامه واجب لكن مكانه أي دٍم أو 
 نفعه ال ؛ ألن وأي صيام فحيث شاء ،الحرم ال يجوز أن ي فَعل في غير الحرمإطعام فلمساكين 

نص عليها في الحج ال يمكن أن و هذه قاعدة أهل العلم إال أن هذه تكون في الحج  ،يتعدى ألحد
 تكون إال في المشاعر.
 طالب: ..............

ثم بعد ذلك يصوم  ،التشريقبعضهم يلزمه بدم وبعضهم ال يجيز له على ما سيأتي صيام أيام 
ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من "قال  ،عشرة أيام وعليه دم

أهل بالعمرة يوم عيد الفطر ثم حل منها وجلس ثم  ،اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى "عامه
حرم للحج ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أ"لما كان يوم التروية أهل بالحج 

ربط السفر  "من عامه ولم يكن خرج من مك  إلى ما تقصر فيه الصالة فهو متمتع وعليه دم
 ؟لكن لو سافر أكثر من مسافة القصر إلى غير بلده ،؟ بمسافة القصر السفر مسافة قصربماذا

للمدينة ثم رجع إلى مكة محرما بالحج  أذهبجاء آفاقي واعتمر في أشهر الحج وقال عندي فراغ 
فالسفر الطارئ عندهم ال يختلف في كونه إلى بلده أو غير بلده  ،على كالمهم انقطع التمتع

وأما إذا  ،وكأن المسافر ألمر طارئ وفي نيته الرجوع إنما سافر ليرجع ،مربوط بمسافة القصر
لق عليه أنه جمع بين النسكين سافر ورجع إلى بلده من سافر ورجع إلى بلده ما صح أن يط

 ليس أوظاهر  ،لكن لو سافر لغير بلده صح أنه جمع بين النسكين بسفر واحد ،بسفر واحد
 قطع التمتع.لم ينبظاهر؟ فإذا سافر لغير بلده 

 طالب: ..............
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 في سفر واحد ألن األصل أن اإلنسان يسافر لنسكه من بلده.
 طالب: ..............

 ينشأ السفر من بلده.و وكل يحرم عنه من بلده  هم ينظرون إلى البلد حتى لو ،غيره جدال يو ال، 
 طالب: ..............

لما سافر من بلده أسفار  ،هذا السفر غير مقصودذهب لقضاء حاجة ويرجع  ،بسفرهذا ليس ال، 
من اعتمر في أشهر الحج قلنا إنه إذا أحرم بالعمرة يوم العيد فقد  ،تخل بالتمتع الطارئة هذه 

لكن لو أحرم ليلة العيد وقضاها في يوم العيد أو في الثاني أو في  ،أحرم به في أشهر الحج
ي إحرامه إلى أن دخل شهر أحرم بها ليلة العيد واستمر ف ،الثالث أو بقي محرما إلى ذي الحجة

 ر وانتهى من عمرته ثم أهل بالحج ليوم التروية.ذي الحجة فطاف وسعى وقّص 
 طالب: ..............

 صح.
 طالب: ..............

أحرم بها في عصر الثالثين من  ،لكن لو أحرم بها في آخر لحظة من رمضان ،متمتع بلى
 رمضان واستمر.

 طالب: ..............
 العبرة بالحال أو بالمآل.
 طالب: ..............

إذا أحرم بها قبل أشهر الحج من أهل العلم وهو  ،عبرة بالحال فإنه حينئذ ال يكون متمتعانعم، ال
عمرته في  طواف إذا طاف قبل أشهر الحج فإنقول معتبر قول الشافعية وغيرهم أن العبرة بال

ن طاف بعد دخول أشهر الحج تكون عمرته في أشهر الحج ،غير أشهر الحج وعلى هذا فهو  ،وا 
سألة التي يسأل عنها كثيرا أن اإلنسان يسافر من هنا إلى الطائف ويجلس فيه ينتظر الم ،متمتع

في الحرم، كون عمرته في رمضان ويدرك صالة التراويح إعالن الشهر من أجل أن يعتمر فت
إذا انتظرت إلى غروب الشمس وأعلن الشهر وأحرمت ونزلت ما  ،بعضهم يقول الفترة ما تكفي

التراويح السيما وأن أول ليلة من رمضان تعاَمل معاملة شعبان في  إدراك نكفال يمك ،تكفي المدة
يقول أحرم قبل غروب  ،أذان العشاء ساعة ونصف من غروب الشمس بخالف الليالي األخرى 

الشمس وال أعتمر إال بعد غروبها يعني بعد دخول الشهر نقول ال، العبرة بالحال ال بالمآل 
وعلى قول الشافعي إذا طاف في رمضان وسعى وأتى بما بعد  ،عمرتك شعبانية وليست رمضانية

ي آخر لحظة طيب أحرم ف ،الطواف عمرته رمضانية لكن األحوط أال يحرم إال بعد دخول الشهر
في المسألة التي افترضناها سابقا من رمضان وما أدى العمرة إال لما دخل ذو الحجة دخل شهر 

لكن على قول الشافعي ال، هو متمتع وعمرته  ،ذو الحجة وقلنا أنه ليس بمتمتع وعمرته رمضانية
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 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

عامه ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من "شوالية على ما قالوا 
ولم يكن خرج من مك  إلى ما تقصر فيه الصالة فهو متمتع وعليه دم فإن لم يجد صام ثالث  

كرر الكالم بمقدار سطرين  ،كرر الكالم في القارن والمفرد "أيام آخرها يوم عرف  وسبع  إذا رجع
هذا المتون ما تحتمل مثل  ،للقارن والمفرد ولو أدرجهما مًعا لكان أولى على طريقة المتون 

 التكرار.
 طالب: ..............

 كيف؟
 طالب: ..............

ن رجع إلى أهله فهو غيرمتمتعإن حج فهو   متمتع وا 
 طالب: ..............

فإن لم يصم قبل يوم النحر صام "ال، خالص مادام اعتمر وال سافر فهو متمتع شاء أم أبى  
مد في المذهب أنه يصوم أيام ا هو المعتوهذ "أيام منى في إحدى الروايتين عن أبي عبد هللا

صام أيام منى في إحدى " "لم يرخص في أيام منى أن تصام إال لمن لم يجد الهدي"منى 
الروايتين عن أبي عبد هللا رحمه هللا والرواي  األخرى ال يصوم أيام منى ويصوم بعد ذل  عشرة 

 ألنه فّوت. "أيام وعليه دم
 طالب: ..............

 ؟ماذايوم 
 طالب: ..............

وصيام يوم عرفة بالنسبة للحاج إذا لم يجد الهدي يعني  ،ال، لو جعل آخره قبل عرفة لكان أولى
ألنها أيام أكل وشرب مع أنه رخص  ؛أيام التشريق فيالصيام  منأقرب و الترخيص فيه أسهل 

 للحاج أن يصوم.
 طالب: ..............

الحج والرواية األخرى ال يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام  ال، يلزمه التأخر لتكون في
 ا يلزم بالصيام وهو بدل عن الذبح؟قد يقول قائل إذا أراد أن يذبح فلماذ ،وعليه دم

 طالب: ..............
 نعم، والذبح كفارة للتأخير هذا إذا وجد الدم وهو األصل لماذا ال يرجع إليه؟

 طالب: ..............
قال ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه "ال، لو باشر الصيام على ما سيأتي 

ما قال لم يكن له لم يكن عليه أن يخرج من  ،يعني ال يلزمه لم يكن عليه "أن يخرج من الصوم
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شرع في صيام شهرين متتابعين فوجد  ،الصوم إلى الهدي إال أن يشاء وهذا في سائر الكفارات
 ة.الرقب

 طالب: ..............
 ؟كيف

 طالب: ..............
 أوهو ما وجد الرقبة لكن شرع في صيام شهرين متتابعين فوجد الرقبة هل نقول يلزمك أن تعتق 

 استمر في الصيام؟ 
 طالب: ..............

 يستمر في الصيام.
 طالب: ..............
الصعيد »لتيمم ثم وجد الماء ألن عندنا نص الذي صلى بالبدل الذي هو ا ،يعني شرع في البدل

ن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق هللا وليمسه  الطيب طهور أحدكم طهور المسلم وا 
مفهومه  "من دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه" «بشرته فليتق هللا وليمسه بشرته

 "ه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إال أن يشاءلم يكن علي"أن له أنه يجوز له أن يذبح الهدي 
ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم هذا قدر على الهدي أال يكفيه عن  ،األمر موكول إليه

طيب هذا الدم الذي هو كفارة  ،الصيام كالصورة التي تليها؟ األول عليه دم قدر أو لم يقدر
لتأخير الصيام إذا عجز عنه هل يصوم عشرة أيام؟ سؤال.. قال ويصوم بعد ذلك عشرة أيام 

 ،األصل أن تكون الثالثة في الحج ما صام في الحج كل يوم يرجو عّله يجد الهدي ،وعليه دم
تجد بعض الناس  ،من أموال طائلة يعني كل ميسر لما خلق لهعليه بعض الناس الصيام أثقل 

في باب الصالة ما شاء هللا ال يفتر يصلي عشرات الركعات بل قد يصل إلى المئات كما عرف 
يصلون ثالثمائة ركعة سهل عليه  ،الحافظ عبد الغني المقدسي ،عن بعضهم مثل اإلمام أحمد
ركع وبعض الناس يّسر عليه البذل مستعد أن يبذل األلوف وال ي ،هذا ميسر على بعض الناس

وبعض الناس مستعد يقرأ الليل  ،وبعض الناس مستعد أن يصلي الليل والنهار وال يقرأ ،ركعة
وبعض الناس مستعد أن يركب السيارة ويدعو الناس  ،والنهار وتشق عليه سجدة التالوة صحيح

وبعض الناس هذا أشق عليه من الجبال في الفيافي والقفار ويوزع عليهم األشرطة والمطويات 
على المسلمين ليجد كل  -جل وعال -فتنوع العبادات هذا من نعمة هللا ،ه أعمال أخرى وعند

لكن لو كانت عبادة واحدة فال شك أن مثل هذه أما  ،يسلكه يوصله إلى الجنة اإنسان طريق
بالنسبة للفرائض والواجبات هذه مطلوبة من كل أحد سواء وافقت رغبته وهواه أو ال، لو كان من 

ولو كان من أكسل الناس وأضعفهم إرادة عليه أن يصوم  ،ليه أن يؤدي الزكاةأشح الناس ع
لو كان من أجبن الناس عليه أن يحج  ،رمضان ويصلي الصلوات الخمس هذه ما عليها مساومة
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إذا استطاع المقصود أن الفرائض ما عليها مساومة لكن الكالم في النوافل كل ميسر لما خلق له 
حوال السائلين طّيب اختلفت أجوبته عن أفضل األعمال نظرا أل -والسالمعليه الصالة -والنبي 

 هذا ما وجد الدم الذي هو كفارة تأخير الصيام هل نقول يصوم عشرة أيام؟
 طالب: ..............

 طّيب..
 طالب: ..............

 ؟مابه
 طالب: ..............

 وسقطت الكفارة ولو بقيت في ذمته.
 ..............طالب: 

  من قال له؟
 طالب: ..............

هذا قول معروف عند أهل العلم لكن المرجح أنها واجبة في ذمته حتى يجد كسائر الكفارات 
ثم الديون  ،مئونة التجهيز :ولذلك يقولون في الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة ؛وسائر الديون 

تبقى  -جل وعال -ديون هللا ،المطلقة ومنها الكفارات الديون  ،المتعلقة بعين التركة كالدين برهن
 في ذمته فإن مات عاجزا عنها.. لكنها تخرج من تركته.

 طالب: ..............
 له بدل؟ ليسلكن دم الجبران 

 طالب: ..............
 ما له بدل؟

 طالب: ..............
 صيام ثالثة أيام.

 طالب: ..............
يتوب ويستغفر هللا وال يرجع ثانية  ،عليه التوبة واالستغفار وال شيء عليه ولذا ؛فيها نص ليس

 عليه شيء لكنه أساء. ليسمادام التأخير لعذر يرجو أن يجد 
 طالب: ..............

 كيف؟
 طالب: ..............

 طّيب.
 طالب: ..............
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هى وهو ما وجد ثم بعد ذلك وجد هل انتة أيام ألن الحج بعد انتهاء الحج اآلن ألزموه بصيام عشر 
 يدخل في قوله ومن دخل بالصوم ثم قدر على الهدي؟

 طالب: ..............
ومن دخل بالصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم  ؟ما يدخل أوهل يدخل 

 إلى الهدي إال أن يشاء.
 طالب: ..............

في صيام العشرة بعد أيام التشريق فقدر على الهدي هل نقول ال، قيل له تصوم عشرة أيام فشرع 
 أن وقت الهدي هذا محدد كوقت األضحية؟

 طالب: ..............
 هل نقول أن وقت الهدي هدي المتعة والقران محدد بآخر أيام التشريق كوقت األضحية؟ 

 طالب: ..............
بدايته معروفة لكن نهايته هل هو مثل األضحية إذا انتهت أيام  ،بدايته بداية وقت األضحية

 ؟ االتشريق فشاته شاة لحم ليست هدي
 طالب: ..............

 فصيام..
 طالب: ..............

 طّيب.
 طالب: ..............

 فمن لم يجد في أيام الحج فحينئذ يتعين في حقه الصيام.
 طالب: ..............

في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من تي تليها ومن دخل لكن الجملة ال
 الصوم إلى الهدي إال أن يشاء.

 طالب: ..............
 صوم ببلدي الهدي أهون علي.أو أراد أن ينتقل، يقول: بقي سبع أ لم يفعل شيئا هال، افترض أن

 طالب: ..............
الهدي بعد أيام الحج بعد أيام التشريق شاة لحم مثل ما يقال  ال ال، انتهت أيام الحج هل نقول أن

 للمضحي؟
والمرأة إذا " :قال ،وال أضحية مقتضى التحديد في اآلية يقتضي هذا اشاتك شاة لحم ليست هدي

يعني كما حصل لعائشة  "فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارن دخلت متمتع  فحاضت وخشيت 
رضي هللا عنها أهلت بالعمرة ثم حاضت ثم ضاق عليها الوقت عن أداء العمرة قبل وقت الحج 
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ارفضي عمرتك   ،جاء ما يدل على أنها رفضت العمرة ،أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة
 ،ه يلزمه اإلتمامألن ؛وتقدم أن النسك ال يمكن رفضه وال يتم رفضه بمجرد الرفض ،العمرة ياترك  

طّيب في هذه الصورة يعني مسألة الرفض جاء التصريح بها مع أنها لما انتهت من الحج قالت 
؟ يعني هذه األمور ما تدل اأو إفراد ايرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ هل كان حجها قران

عليه -أمره يعني من أهل العلم من قال إنها أفردت أفاضت للعمرة وانتهت ب ؟على أنه إفراد
وهذا من رواية عروة عنها لكن أكثر الرواة ما ذكروا مسألة الرفض إنما أمرها  -الصالة والسالم

 ،أن تغتسل وتهل بالحج فتدخل الحج على العمرة فتصير قارنة -عليه الصالة والسالم-النبي 
ولم يكن  والمرأة إذا دخلت متمتع  فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارن " :قال

المتمتع يقضي طواف  ؟ولم يكن عليها قضاء وطواف القدوم لماذا "عليها قضاء وطواف للقدوم
القدوم ألنها لما كانت متمتعة عليها قضاء طواف القدوم لكن لما أدخلت الحج على العمرة ليس 

 فايطو  لمعليها قضاء وطواف القدوم هل هناك من فرق؟ أنا عندي أن القارن والمفرد الذين 
 ،للقدوم هم أولى بالطواف من المتمتع ألنه طاف لما قدم طواف العمرة ودخل في طواف القدوم

لكن نعود إلى ما تقدم تقريره من أن هذه الرواية ضعيفة يعني ثابتة عن اإلمام لكن ضعيفة 
 استدالال ومع ذلك يقول ابن قدامة لم يوافق أبا عبد هللا عليها أحد.

 طالب: ..............
فهم مثل ما فهم شيخ اإلسالم من أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا أدخل فيه 

من ضاق عليه الوقت ممن يشبه حال الحائض التي ال المتمتع ألنه جمع بين الحج والعمرة 
أهّل بالعمرة فحصل خلل في  ،تتمكن من أداء العمرة قبل ضيق الوقت على الحج حكمه حكمه

ثال وانشغل بإصالحها وعجز عن أداء العمرة قبل أن يفوت عليه الحج بالوقوف فإنه سيارة م
ومن وطأ قبل أن يرمي جمرة "حينئذ يدخل الحج على العمرة مثل الحائض وعذره ظاهر قال 

 في نسخة بدنة. "العقب  فقد فسد أو بطل حجهما وعليه دم
 طالب: ..............

أن يرمي جمرة العقبة الحنفية عندهم أنه إذا وقف بعرفة فالوطء ومن وطأ قبل  ف،هذا المعرو  نعم
والمؤلف مشى على أنه إذا وطأ قبل أن يرمي جمرة العقبة هل  ،ألن الحج عرفة ؛ال يفسد حجه

 هو ممن يرى أن التحلل يحصل بجمرة العقبة؟ هل هو يرى هذا؟
 طالب: ..............

يتحلل إال باثنين من ثالث لكن قال هنا من وطأ  معروف هو رأيه المشهور في المذهب أنه ال
قبل أن يرمي جمرة العقبة هل تم له التحلل األول؟ ما تم التحلل األول بقي عليه الحلق أو 

والمذهب يقرنون الوطء المفسد للحج يعني مفهوم  ،التقصير أو الطواف ليتم له التحلل األول
لكن لو  ،ل جمرة العقبة معناه قبل التحلل األولمنطوقها أنه وطء قب ،منطوقها واضح أوالعبارة 
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يعني مفهوم كالمه أن  ،تحلل بغير جمرة العقبة بالطواف والحلق مثال على كالمه أنه يفسد حجه
ومن وطأ " :قال ،المقرر في المذهب أنه ال يبطل الحج ،حجه بطل وعلى المذهب ال يبطل الحج

 بطل حجهما.قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد فسد حجهما أو 
 طالب: ..............

 لكن أهل العلم السيما أصحاب المتون محاسبون على عباراتهم. نعم
 طالب: ..............

 لكن مفهومه أنه ال يحتاج إلى أمر ثاني هذه مسألة األمر.. نعم
 طالب: ..............

 حجه. شرع في أسباب التحلل ورمى جمرة العقبة ووطأ ما الحكم؟ المذهب يبطل
 طالب: ..............

وأصحاب المتون ال شك أنهم يراعون  ،هو م لَزم بمفهوم كالمه أي واحد يلزم بمنطوقه ومفهومه
الدقة في هذا وال يضعون الكلمة إال في موضعها ويأبى هللا  الكمال إال لكتابه واعتذرنا له فيما 

من النقص والتقصير والخلل  ومعلوم أن أول من يؤلف يحصل عنده شيء ،سبق بأنه أول متن
المتن جاء من ألف من هذا يعني الشراح لما بّينوا بعض الخلل في  ،بعده ياتييكمله من 

إذا وطأ قبل التحلل األول والتحلل األول  ،أصحاب المتون فيما بعد استدركوا هذه االنتقادات
مغني رّجح أن التحلل يكون باثنين من ثالثة أو بواحد على قول ويمشي عليه هذا ألن صاحب ال

على كل حال هذا قول معتبر وله أدلته وله جمهوره لكن يبقى أن  ،يحصل برمي جمرة العقبة
وطأ قبل التحلل األول هذا يبطل  :الذي مشينا عليه في المذهب أنه ال يتحلل إال باثنين من ثالثة

الصحابة رضوان هللا  إنما فيه فتاوى  ؟فيه دليل ليس أوحجه وبطالنه بدليل صحيح صريح مرفوع 
عليهم يبطل حجهما لماذا؟ لماذا ال يبطل حجه هو؟ فهو الذي وطأ والمرأة ما وطأت بل هي 

 ،بطل حجهما ألنها شريكة له في جميع ما يترتب على الجماع وعليه دم وهو بدنة :قال ،موطوءة
إن كان "نة يعني بعض النسخ يقول دم وبعضها بدنة ومعروف ومقرر في كالم الصحابة أنه بد

فاسد؟ فاسد بال  أووهي إن كانت مكرهة ال شيء عليها حجها صحيح  ،عليه بدنة "استكرهها
البدنة ما عليها شيء لكن إن أكرهها فيفسد  ،فسد حجها ولو كانت مكرهة على المذهب ،شك

إن طاوعت فعلى كل واحد منهما بدنة ويفسد حجهما وهذا  ،شيء احجها وعليه بدنة وليس عليه
ظاهر إن طاوعت لكن الكالم فيما أكرهت وأعفيناها من البدنة لماذا نفسد حجها؟ والمرأة يتصور 

شك أنها  الأنا وهللا مكره على الجماع المرأة إذا قالت أنا مكرهة  :لو قال ،إكراهها بخالف الرجل
 تكره لكن الرجل.

 ..........طالب: ....
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ن كان بعضهم يرى أنه يتصور يعني تحت التهديد قد  ه ال يتصور إكراههنعم، األكثر على أن وا 
صحيح لكن أحيانا يخرج عن يده  ؟قالوا إذا أكره لم ينتشر لكن االنتشار بيده ،قد يقع منه ما يقع

يعني مع  ،ه مع اإلكراهويستمر اإلكراه ويعتريه ما يعتريه مما يهيج األنه قد يكون في البداية مكره
إذا أكرهه على القول بأنه ال يكره هذا يلزمه يفسد  ،اإلكراه يعتريه فهو متصور إكراهه على هذا

حجه وعليه بدنة والمرأة متصور إكراهها والذي مشى عليه صاحب الكتاب أن  ليس عليها شيء 
 ا صحيح؟وحجه شيءليس عليها  اوحجها فاسد أو باطل لماذا ال يكون الحكم واحد

 طالب: ..............
 المكره غير مكلف يعني هذا أقرب إلى األصول العامة. «وما استكرهوا عليه»

 طالب: ..............
هو ما يترتب عليه الفعل إذا قلنا إنه من باب ربط األسباب بالمسببات من األحكام الوضعية هذا 

 شيء لكن إذا كان من األحكام التكليفية تبع اإلثم.
 الب: ..............ط

في هذا الباب قد يتصور إكراه واإلكراه درجات ويتصور إكراه في أول اإلمر ثم بعد ذلك يتصور 
ن كانت  ليستاستجابة المسألة يعني  بظاهرة ظهور كاألحكام األخر فجعلوا هذه المرأة المكرهة وا 

مكرهة من الزوج دون اإللجاء ألن هناك ما يسمى إلجاء لو ربطها بحبال وما أشبه ذلك ووقع 
 أولكن اإلكراه فيما دون ذلك لو هددها بالطالق ماذا تصنع؟ نقول مكرهة  ،عليها هذا معروف

 غير مكرهة؟
 .....طالب: .........

 لو هددها بالطالق.
 طالب: ..............

هو  ، هذا العمل الذيال، في قضايا السؤال يدل على أن هذا العمل أشد عندها من الطالق
المقصود نعود إلى مسألتنا لو قال إن لم تطاوعي فأنت  ،الوقاع إال في مسألة ما يحسن ذكرها

عند أهل العلم درجات يعني لو أكرهت على  ألن اإلكراه ؟غير إكراه أو اطالق هذا يسمى إكراه
ال؟ لكن من الذي يكرهها على النطق  أوالنطق بكلمة الكفر إن لم تنطق بالطالق مثال إكراه 

 ؟بكلمة الكفر
 طالب: ..............

ن كان كافرا فال يجوز البقاء معه نعود إلى مسألتنا إذا  ال يتصور مسلم يكره على كلمة الكفر وا 
 ؟اإكراه ليس أوكراه إن لم تستجب فهل هذا إكراه هددها باإل

 طالب: ..............
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وهللا أنا في تقديري أنه ليس بإكراه وما دون اإللجاء فال يجوز لها أن  ،كثيرة األن لها فروع
مهما ترتب عليها وعليه دم بدنة  ،تطاوعه في مثل هذا ألنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ن وطأ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم شاه.  إن استكرهها وال دم عليها وا 
 طالب: ..............

إذا أكرهها فعليها بدنة مثله  ،حتى لو كل ما يترتب عليه بسببه حتى قيل إن عليها بدنة مثله نعم
 ويتحملها ترجع بها عليه.

 طالب: ..............
ن وطأ بعد رمي جمرة العقب  فعليه دم" نعم هو قاصد هذا نعم معنى هذا أنه قبل التحلل  "وا 

األول لم يربط هذا الوطء بالتحلل األول كما هو في المذهب ولعله نظر إلى بعض فتاوى 
يعني الحد رمي  ،الصحابة فّرقوا بين الوطء قبل الرمي وبعده فكان كالمه مقصودا في األول

إن كان رمى جمرة العقبة فحجه ال  ،إن لم يرم جمرة العقبة بطل حجه وعليه بدنة ،جمرة العقبة
طيب على كالمه هو مازال  ،يفسد وعليه دم لكن يفسد إحرامه وهذا هو المذهب أنه يفسد إحرامه

ألنه ما تحلل التحلل  ؛في إحرامه يعني ما فسد حجه وفسد إحرامه ومازال عليه ثياب اإلحرام
الذي تحلل التحلل األول ولبس ثيابه  ،حرامه وحينئذ الكالم متجه لكن على المذهباألول ففسد إ

حتى على المذهب هنا  هيفسد مادام انتهى ولبس ثيابه المعتادة؟ ألن ما الذيوانتهى من اإلحرام 
ويمضي "فسد إحرامه ويذهب إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل فيحرم لبقية ما بقي من الحج قال 

ألنه فسد إحرامه وعليه ثياب اإلحرام على قوله هو  فيحرم "يم فيحرم ليطوف وهو محرمإلى التنع
ألنه ما تحلل التحلل األول بعض التحلل اللهم إال إذا كان يرى التحلل األول بالرمي فقط نعود 

 إلى عبارته السابقة.
 طالب: ..............

 يقول؟ ماذا
 طالب: ..............

ابتداء الرمي وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر ال، ظاهر ذكر ثالثة ويقطع التلبية مع 
 أشياء.

 طالب: ..............
 وقد حل له كل شيء.
 طالب: ..............

لما بقي الثالث وهو الطواف ال، النحر هذا ما له اعتبار عندهم  ،مفهومه أنه لم يفعل هذه الثالثة
قبل  فظاهر في كونه يحصل له التحلل األول -الصالة والسالمعليه -لكنه رتبها على فعل النبي 

الطواف وال يحصل له إال بعد أن يفعل ما قبل الطواف ويمضي إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل 
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معه فسد حجها وتفعل كما  "وكذل  المرأة"فيحرم ليطوف وهو محرم لماذا؟ ألنه فسد إحرامه 
 ار؟ أو له حظ من النظر؟يصنع اآلن هذا عليه دليل؟ أو له اعتب

 طالب: ..............
 اإلحرام من جديد.

 طالب: ..............
يعني لو لم يبق عليه إال  ،اآلن الطواف ركن من أركان الحج وبقي عليه ،هو انتهى من اإلحرام

 ؟مبيت ورمي وما أشبه ذلك أمرها سهل ما تحتاج إلى إحرام لكن الطواف أال يحتاج إلى إحرام
فمادام يحتاج إلى إحرام ولو في  ،عض الصور فيما لو قدم على غيره يحتاج إلى إحرامفي ب

ألنه في حكم المفسد ألنه لو قدمه على التحلل أفسد الحج  ا؛بعض الصور فال يطوف إال محرم
ال إفساد اإلحرام وقد انتهى منه ولبس ثيابه وتحلل التحلل  وهنا أفسد اإلحرام هذا على حق قوله وا 

 ق عليه إال وطء النساء.لم يب
 طالب: ..............

 كيف؟
 طالب: ..............

حتى على المذهب  هألن ؛تحلل التحلل األول ولبس ثيابه ،من هذا ناقشنا كالمه دعناال ال، 
لو تحلل ولبس ثيابه ألنه بقي في ذمته  ،يبطلون إحرامه ويحرم من أدنى الحل ولو فعل اثنين

ما  أولو كان التحلل األول بالطواف والرمي ما بقي إال الحلق يحرم له  ،ركن من أركان الحج
 يحرم؟ 

 طالب: ..............
وعندهم أن  ،لكن عندهم في المذهب إذا وطأ بعد التحلل األول صح حجه وفسد إحرامه ويحرم

 فهل اإلحرام خاص بمن بقي عليه الطواف أو عام لمن ،الحلق أو التقصير واجب مثل المبيت
 .يا أبا عبد هللا حاشية الروض المربع راجعبقي عليه التحلل الثاني؟ 

 طالب: ..............
ن جامع المحرم قبل التحلل األول فقد فسد نسكهما ولو يقول: "الثامن  ليه اإلشارة بقوله وا  الوطء وا 

بعد الوقوف بعرفة يعني إشارة إال خالف أبي حنيفة وال فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض 
الصحابة رضي هللا عنهم بفساد الحج ولم يستفصل ويمضيان فيه أي يجب على الواطئ 

نسك الفاسد وال يخرجان منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة والموطئة المضي في ال
ويقضيانه وجوبا   ١٩٦البقرة:  ژ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ژوابن عباس فحكمه كاإلحرام الصحيح لقوله 

ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة 
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ال فمنه اإلسالم فورا من حيث أحرم أوال إن كان قبل وسن تفرقهما في قضاء من  ،الميقات وا 
والوطء بعد التحلل األول ال يفسد النسك وعليه شاة وال فدية على  ،موضع وطء إلى أن يحال

 مكرهة ونفقة حجة قضائه عليه ألنه مفسد نسكها.
 طالب: ..............

 ال، المضي في فاسد يعني يكمل الحج.
 طالب: ..............

 يمضي إلى التنعيم ويمضيان في فاسده. :فيه وليس
 طالب: ..............

 فإن..
 طالب: ..............

 مفهوم قّدم. مالكن قدم في الشرع  نعم
 طالب: ..............

 أن فيه كالم آخر.
 طالب: ..............

لكن  ؟موهذا هو المتجه أنه مادام لبس حل التحلل األول ولبس ثيابه لماذا يرجع إلى اإلحرا
اإلشكال فيما إذا بقي عليه ركن من أركان الحج هو محل النظر وما دام لبس ثيابه ال يعود إليها 
اللهم إال على الحديث الذي في السنن أنه إذا حل التحلل األول وغربت عليه شمس يوم العيد ولم 

 يطف عاد محرما كما كان.
 طالب: ..............

 عود إليها.على كل حال من لبس ثيابه ال ي
 طالب: ..............

ن وطأ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم ويمضي إلى التنعيم هذا معروف في المذهب  تأمل: ال وا 
ذا كان قد طاف فال  أنه بطل إحرامه فيحرم ليطوف وهو محرم فتجديد اإلحرام من أجل الطواف وا 

عود إلى اإلحرام مادام حل منه يجدد وكذلك إذا يعني من خالل كالمه وأما المختار أنه ال ي
ه أن غيرهم من غير ومفهوم "وكذل  المرأة وهو مباح ألهل السقاي  والرعاء أن يرموا بالليل"

ينتهي بغروب  ،والرمي بالليل على المذهب ال يجزئ وال يصح ،المعذورين ال يرمون بالليل
وقوله  ،في أيام التشريق الشمس من طلوعها إلى غروبها في يوم النحر ومن زوالها إلى غروبها

ه يشمل ما بعد غروب الشمس وهو المفتى به اآلن أن «ارم وال حرج»رميت بعدما أمسيت قال 
يجمع رمي يعني  "أن يؤخروا الرمي فيقضوه في اليوم الثاني للرعاةومباح "يسوغ الرمي بالليل 

 يومين ألن هذا أيسر لهم.
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 طالب: ..............
ن كان أرادوا  "الثانيفيقضوه في اليوم " المقصود أنه خفف عليهم إن جمعوه في اليوم الثاني وا 

التأخير يجمعوه في اليوم الثالث وعلى المذهب كله جائز وكله أداء قال ومباح ألهل السقاية 
 والرعاء بعضهم فرق بين  أهل السقاية والرعاء قال أهل السقاية نعم يباح لهم.. كيف؟

 طالب: ..............
لكن أهل السقاية فيه  ،، الرعاء يباح لهم أن يرموا بالليل ألنهم مشغولون بالنهار برعاية المواشيال

 -عليه الصالة والسالم-فرق بين الليل والنهار؟ ما فيه فرق لكنهم رخص لهم في المبيت النبي 
 رخص لهم في المبيت.
 طالب: ..............

مثله من يقوم بخدمة الناس وعمله يتطلب أن يوجد في غير منى أو ال يتمكن من الرمي في وقته 
يحافظون على األمن ومثله األطباء ومثلهم كل من ترتبط به و مثله مثل الشرط الذين يحمون 

 مصلحة عامة.
 طالب: ..............
 ال ال، السقاية بمكة.

 طالب: ..............
 يجمعون في اليوم الثاني.الترخيص نعم 

 طالب: ..............
 


